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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.     Latar Belakang Masalah 

              Pasal 65 ayat 2 UU PPLH menyebutkan ”Setiap orang berhak 

mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses 

partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat”. Dari amanat undang-undang tersebut telah dengan 

jelas bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan 

lingkungan hidup selain juga akses partisipasi dan akses keadilan dalam 

memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. 

              Namun jika merujuk pada beberapa batasan tentang Pendidikan 

Lingkungan Hidup (PLH), maka PLH dapat diartikan sebagai upaya mengubah 

perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen 

masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan 

dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan. 

              Adanya kesalahan cara pandang dan perilaku melahirkan pola 

perilaku yang salah atau keliru terhadap alam dan lingkungan 

hidup.Menurut Sony Keraf (2010: 80) cara pandang ini melahirkan sikap dan 

perilaku yang eksploitatif dan tidak peduli kepada alam. Karena alamtidak 

mempunyai nilai intrinsik pada dirinya sendiri, tidak ada tanggung jawab 

untuk memelihara dan menjaga alam. 
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              Menurut Sukandarrumidi ( 2010 : 38 ) bencana alam mampu 

mengubah lingkungan hidup kurang mendukung secara estetika. Usaha 

untuk mengurangi dampak negatif bencana alam terhadap lingkungan hidup 

wajib dilakukan, dengan kesadaran bahwa lingkungan yang sehat dan tertata 

dengan baik mampu menjauhkan ancaman terhadap kesehatan, termasuk 

juga mengubah cara pandang dan perilaku terhadap lingkungan hidup secara 

positif. 

              Secara formal pendidikan lingkungan menjadi salah satu alternatif 

yang rasional untuk memasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Pendidikan 

lingkungan  merupakan salah satu faktor penting keberhasilan dalam 

pengelolaan lingkungan. 

              Sekolah adalah tempat tinggal peserta didik yang ideal untuk 

menuntut ilmu, ketrampilan dan membentuk sikap. Pada pelaksanaan 

kurikulum 2013 sikap atau perilaku adalah standar kompetensi lulusan yang 

utama. Sikap peserta didik dan warga sekolah terhadap lingkungan sangat 

menentukan proses dan hasil pembelajaran. 

              Sekolah Adiwiyata mempunyai pengertian suatu tempat yang baik 

dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai 

norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya 

kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan 

berkelanjutan. Tempat tersebut adalah sekolah yang memang dirancang 
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sebagai sebuah lembaga untuk pembelajaran siswa dibawah pengawasan 

guru. 

              Sekolah tersebut adalah sekolah Adiwiyata, yang pengelolaanya 

meliputi 4 (empat) komponen yaitu kebijaksanaan yang berwawasan 

lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis 

partisipatif dan sarana prasarana  ramah lingkungan. 

              Dari ke empat komponen tersebut perlu kiranya diteliti Pengelolaan 

Kegiatan  Lingkungan Berbasis Partisipatif Sekolah Adiwiyata Di SMP N 6 

Salatiga. 

B. Rumusan Masalah 

              Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah dengan menfokuskan pada bagaimana pengelolaan 

kegiatan lingkungan  berbasis partisipatif sekolah adiwiyata di SMP Negeri 6 

Salatiga. Dari fokus tersebut dapat dirinci menjadi beberapa sub fokus 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perencanaan pengelolaan kegiatan lingkungan  berbasis   

partisipatif   sekolah adiwiyata di SMP Negeri 6 Salatiga? 

2.  Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan kegiatan lingkungan berbasisis  

partisipatif sekolah adiwiyata di SMP Negeri 6 Salatiga? 

3.  Bagaimanakah evaluasi pengelolaan kegiatan lingkungan   berbasis  

partisipatif sekolah adiwiyata di SMP Negeri 6 Salatiga? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum yang akan dicapai adalah 

untuk mengkaji pengelolaan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif 

sekolah adiwiyata di SMP Negeri 6 Salatiga. Sedangkan tujuan secara khusus 

adalah meliputi hal hal sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan  perencanaan pengelolaan kegiatan lingkungan berbasis    

partisipatif  sekolah adiwiyata di SMP Negeri 6 Salatiga. 

2.  Mendeskripsikan   pelaksanaan pengelolaan kegiatan lingkungan berbasis 

partisipatif sekolah adiwiyata  di SMP Negeri 6 Salatiga. 

3. Mendeskripsikan evaluasi pengelolaan kegiatan lingkungan berbasis 

partisipatif sekolah adiwiyata di SMP Negeri 6 Salatiga. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian keilmuan dalam 

bidang pengelolaan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif sekolah 

adiwiyata di SMP Negeri 6 Salatiga. Artinya temuan penelitian ini akan 

memperkaya khasanah masalah masalah pengelolaan kegiatan 

lingkungan berbasis partisipatif serta kemungkinan dapat digunakan 

untuk membangun kerangka berpikir penelitian lebih lanjut tentang ilmu 

pendidikan lingkungan  yang diterapkan di sekolah. 
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       2.  Secara Praktis 

  a.   Bagi peserta didik, meningkatkan pelayanan pendidikan yaitu dengan 

memberikan  fasilitas dimana peserta didik mendapatkan tempat 

yang baik dan ideal dalam pemperoleh ilmu pengetahuan, norma, 

etika yang dapat menjadi dasar manusia untuk menuju tercapainya 

kesejahteraan hidup. 

b. Bagi guru berupa perubahan pembelajaran tidak hanya di dalam 

kelas tetapi di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sebagai 

sarana pembelajaran. 

c.    Bagi sekolah/institusi penelitian ini merupakan sebuah langkah maju 

guna meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup  yang bersumber 

dari  pengembangan  sumber daya yang ada di sekolah. Penelitian ini 

juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil 

kebijakan untuk memulai menata kebijakan pendidikan yang 

mencerminkan adanya perhatian khusus terhadap pengelolaan 

lingkungan sekolah yang berbasis partisipatif. 

 


